
Değerli Misafirlerimiz;
Sizlerin de bildiği gibi Korona virüsü ( Covid 
19) dünya genelinde hızla yayılmaktadır. 
Teos Village olarak sağlık konusu en önemli 
ilkelerimizdendir. Misafirlerimizin sağlığını
göz önünde bulundurarak tüm önlemlerin en 
üst seviyede alındığını vurgulamak isteriz. 
Siz misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir tatil 
geçirmeleri adına beraber iş birliği 
konusunda
yardımınızı ve hassasiyetinizi rica ederiz. 
Sağlığınız Bizim İçin Önemli.



Günlük olarak tüm tekstil ürünleri 75 0 C’de 
yıkanacak olup, tüm check out “oda 
çıkışlarından” sonra odalarımıza ayrıca 
dezenfektasyon işlemi uygulacak ve 
odalarımız bir gün süre ile bekletilip yeni 
misafirlerimizin kullanımına sunulucaktır.

TEMİZLİK



Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak restaurant, 
sahil, havuz başlarındaki şezlong yerleşimi, 
lobby alanı yeniden planlanmıştır. 

SOSYAL MESAFE



Personel Pandemi Hijyen Eğitimlerini 
gerçekleştirdik ve devam ediyoruz.

PERSONEL GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ



Personelimizin sağlık kontrolleri ve vücut 
ısıları tarafımızdan günlük tespit edilip 
dökümante edilmektedir. 

PERSONEL



Günlük olarak tüm tekstil ürünleri 75 0 C’de 
yıkanacak olup, tüm check out “oda 
çıkışlarından” sonra odalarımıza ayrıca 
dezenfektasyon işlemi uygulacak ve 
odalarımız bir gün süre ile bekletilip yeni 
misafirlerimizin kullanımına sunulucaktır.

Mini Club’lerdeki tüm yüzeyler ve oyuncaklar, 
günlük olarak temizlenerek dezenfekte 
edilecek olup, çocuklarımızın sağlığı için 
bireysel ve açıkhaba etkinliklerine de gereken 
önem gösterilecektir. 

MINI CLUB



Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak restaurant, 
sahil, havuz başlarındaki şezlong yerleşimi, 
lobby alanı yeniden planlanmıştır. 

Tesis içerisinde birçok alana dezenfeksiyon 
üniteleri yerleştirdik. Ünitelerin kontrolü 
düzenli olarak sağlanacak olup dolum 
işlemleri hassasiyet ile takip edilecektir. 

EL DEZENFEKTANLARI ve TEMİZLİK



Personel Pandemi Hijyen Eğitimlerini 
gerçekleştirdik ve devam ediyoruz.

Sağlığınız için, ortak kullanım alanlarındaki 
tüm ürünler, tüm alanlar düzenli olarak 
ULV makinesi ile dezenfekte edilmektedir.

DEZENFEKSİYON



Personelimizin sağlık kontrolleri ve vücut 
ısıları tarafımızdan günlük tespit edilip 
dökümante edilmektedir. 

Servis şeklimizde sağlığınız için önlemler aldık.
Açık büfe hizmeti sunduğumuz tüm 
restaurantlarımızda, misafirlerimizin büfede 
beğendiği yemekler yine büfede görevli 
aşçılarmız tarafından sizlere servis edilecektir.
 

AÇIK BÜFE ve SERVİS



Mini Club’lerdeki tüm yüzeyler ve oyuncaklar, 
günlük olarak temizlenerek dezenfekte 
edilecek olup, çocuklarımızın sağlığı için 
bireysel ve açıkhaba etkinliklerine de gereken 
önem gösterilecektir. 

Sağlığınız için sosyal mesafe kurallarına uyan 
değişimler gerçekleştiriyoruz , tatilinizi, 

konforunuzu önemsiyoruz.
 

SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

www.teosvillage.com.tr0232 424 0 424
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